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Nelson Mandela: held of

terrorist?

Deze brochure bevat een aantal artikelen over Mandela die van

het internet gehaald zijn en samengevoegd zijn door PF van

der Meer jr.

Harskamperweg 5 3774JN Kootwijkerbroek

08-12-2013 www.pentahof.nl uitgave no. 731 

2        Mandela; held of terrorist?        No. 731

Telegraaf za 07 dec 2013, 12:02 

Mandela nog tot 2008 terrorist

in de VS 
NEW YORK - 

Eens een terrorist, altijd een terrorist. Dit moet de Amerikaanse

bureaucratie lang hebben gedacht bij de Zuid-Afrikaanse leider

Nelson Mandela. Hij stond tot 2008 op de officiëële lijst terroristen,

meldde zaterdag de omroep NBC.

Foto: EPA 

Mandela verwierf deze status in de Koude Oorlog als linkse

voorman van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC). De

toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan bepaalde in 1986

dat de manier waarop het ANC het blanke minderheidsregime

omver wilde werpen, ``een berekende vorm van terrorisme was"".

Tot overmaat van ramp had het ANC volgens het Amerikaanse

ministerie van Defensie innige banden met de communistische

landen.

Mandela zat sinds 1963 gevangen, maar hij bleef tot de ANC-

leiding behoren. Hij werd na zijn vrijlating (1990) in 1994 gekozen

als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Sindsdien werd hij

overal gelauwerd en gevierd ook in de VS.
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Maar pas in april 2008 werd er op initiatief van toenmalige minister

van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice een begin gemaakt met

de verwijdering van Mandela uit de lijst terroristen. Dat lukte met

behulp van een wetsontwerp ingediend door senator John Kerry die

nu als minister een opvolger van Rice is.

Het ware gezicht van Nelson Mandela (1918-2013)
Zaterdag, 07 december 2013 12:33

Wanneer mensen hun werk doen in opdracht van hun Illuminati meesters 

heten ze geen terroristen, maar vrijheidsstrijders. 

Echte freedom fighters echter worden geen lid van geheime ridderordes die 

onder controle staan van de Jezuïïeten. 

Het ANC (African National Congres) heeft 30 jaar lang een terroristische 

oorlog gevoerd tegen het Zuid Afrikaanse Apartheidsregime en het lot van 

de zwarte Afrikaan is in plaats van beter, slechter geworden sinds het ANC 

aan de macht is. 

Als een zaak gesteund wordt door het Illuminati Joodse bankkartel dan is 

terrorisme plots geen terrorisme meer. Het door dit kartel gesteunde ANC 

voerde van 1961 tot 1990 een terroristische oorlog tegen de Zuid Afrikaanse 

apartheidsregering. De door hetzelfde kartel gecontroleerde media bracht dit

verhaal als een ""vrijheidsstrijd"". Als echter de Palestijnen hetzelfde doen 

tegen het apartheidsregime van Israëël dan zijn ze ineens terroristen. 

Wanneer zoiets gedaan wordt door de Illuminati bankiers of hun handlangers
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dan zijn het ""vrijheidsstrijders"" en ""opstandelingen"" (zoals bijvoorbeeld 

in Syrië). 

In het Zuid Afrika van de jaren '60 en '70 ging er geen week voorbij zonder 

terrorisme. Zoals het opblazen van een brandstofdepot of een autobom bij 

het hoofdkwartier van de luchtmacht. De guerrillagroepering van het ANC, 

bekend onder de naam MK, werd in 1961 opgericht door Nelson Mandela 

en zijn handler, de communistische Jood Joe Slovo. 

In het begin waren de doelwitten van MK delen van de infrastructuur, maar 

twee decennia later hield MK zich bezig met het doden van burgers. Zo 

werden er handgranaten in een hamburger restaurant gegooid of boobytraps 

gemaakt in winkelcentra. Mandela had hier geen enkel bezwaar tegen. 

Mandela werd gevangen genomen tijdens een overval op het hoofdkwartier 

van MK op een boerderij buiten Johannesburg. De ANC werd gefinancierd 

en gerund door communistische Joden die op hun beurt weer een dekmantel 

waren voor de Illuminati bankiers. Mandela was als het ware de assistent 

van degene die de hele zaak in feite runde, de Joodse communist Arthur 

Goldreich. 

Toen de overheid in 1986 aanbood om hem vrij te laten op voorwaarde dat 

hij terrorisme zou afzweren, weigerde Mandela. In 1990 lieten ze hem toch 

vrij en Mandela bezwoer dat MK door zou gaan met het creëëren van chaos. 

Maar, dat was niet meer nodig. De overheid was klaar om de macht over te 

dragen. 

In 1994 ontvingen Mandela en F.W. de Klerk gezamenlijk de Nobelprijs 

voor de vrede en in 1996 noemde koningin Elizabeth van Engeland Mandela 

in haar kersttoespraak ""een groot staatsman"". 

Het ANC was niets meer dan een front voor communistische Joden. Dankzij 

Michael Hoffman II weten we dat het ANC in Zuid Afrika werd geleid door 
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twee communistische Joden, Albie Sachs en Yossel Mashel Slovo (Joe 

Slovo). 

Op de foto links zie je Mandela en Slovo met gebalde vuisten voor een 

communistische vlag waar het bloed vanaf druipt. 

Verpakt in een soort namaak idealisme dient

 het Joods sociaal en politiek activisme de 

geheime satanische agenda van de Illuminati

Net zoals het communisme dit deed, zo werd

 ook de massa door het ANC misleid om de 

regering omver te werpen en marionetten 

zoals Mandela namens de Illuminati te 

installeren. 

Het lot van de zwarte bevolking is veel 

erger dan voordat ze een "volksregering""

 kregen. Het aantal mensen dat moet 

rondkomen van 1 Dollar per dag is verdubbeld van twee naar vier miljoen 

mensen. Het werkeloosheidspercentage is verdubbelde naar 48 procent in de 

periode 1991 tot 2002. Inmiddels is het nu weer gezakt naar rond de 25 

procent, wat nog steeds krankzinnig hoog is. 

In 2006 waren er van de 35 miljoen zwarte mensen maar 5.000 die meer 

verdienden dan 60.000 Dollar per jaar. Een kwart van de totale bevolking 

woont in krotten zonder stromend water of elektriciteit. Een kwart heeft 

geen beschikking over schoon water. Veertig procent heeft geen telefoon. 

Het percentage besmettingen van HIV/AIDS/TB is twintig procent. De 

gemiddelde levensverwachting is met 13 jaar gedaald. Veertig procent van 

de scholen heeft geen elektriciteit. 

Waar is de bezorgdheid van de ANC over het welzijn van de bevolking? 

Uiteraard was het een dekmantel om ervoor te zorgen dat de bankiers de 
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controle zouden krijgen over de grondstoffen van Zuid Afrika. Vergelijkbaar

met de manier waarop ze dit zeventig jaar daarvoor deden met Rusland. 

De conclusie is dan ook, wederom, dat terrorisme een instrument is van het 

Illuminati Joodse bankkartel, gevestigd is in Londen. Zo kan 95 procent van 

alle terroristische activiteiten, inclusief 9/11, terug herleid worden tot de 

bron via de geheimediensten van deze wereld, in het bijzonder de CIA 

(Amerika), Mossad (Israëël) en MI-6 (Engeland). 

In 2006 kwam er een boek uit, geschreven door een erkend specialist op het 

gebied van veiligheidsdiensten en docent aan de Universiteit van 

Huddersfield, Stephen Dorril, getiteld""MI6: Fifty Years of Special 

Operations"". daarin wordt Mandela specifiek genoemd als agent van MI6, 

hoewel hij dat zelf altijd in alle toonaarden heeft ontkend. 

Uiteindelijk leiden alle wegen weer naar Rome en dan in het bijzonder naar 

de Jezuïïeten. Zij zijn ook degene die de controle hebben overgenomen van 

geheime Ridderordes zoals de Orde van Malta. 

Als Mandela een man van het volk geweest zou zijn en een vrijheidsstrijder 

dan zou hij nooit lid geworden zijn en gebleven van de Malteser Orde.

De Malteser Orde is het domein van de 

zogenaamde Black Nobility. Een groep 

families die deze titel kregen omdat ze 

de kunst van vuil spel zo goed beheersen. 

""The Black Nobility earned its title 

through dirty tricks, so when the 

population revolted against the monopolie

in government, as anywhere else, the 

leaders of the uprising were quickly seized and brutally hanged. They use 

secret assassinations, murder, the bankrupting of opposing citizens or 
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companies, kidnapping and rape." 

Het zal weinigen verbazen dat het Huis van Oranje één van die families 

is. Navolgende foto: Wijlen Prins Bernhard in Malteser Orde kledij riddert

zijn dochter Beatrix tot ridder in deze orde.

Wij leven in een onvoorstelbaar hypocriete maatschappij. Maar,

dat is dan 

ook de strategie. Om de schijn van het ene op te houden en het 

tegenovergestelde te doen. Spreken met dubbele tong; "To get away with 

crime, pretend you are a crime fighter".

(Bron: www.Niburu.co)
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MANDELA ‘‘N INSTRUMENT IN DIEnst 

VAN DIE INTERNASIONALE MEDIA.

Vrydag, 06 Desember 2013 10:44 | Geskryf deur Danie Varkevisser | &&&&&& | | &&

MEDIAVERKLARING

Wat ‘‘n ongelooflike spektakel van valse meewarigheid en ""simpatie"" 

met die lang uitgerekte afsterwe van ‘‘n opgesmukte ""wêêreldklas"" leier,

wie se aangekondigde dood berekend en in belang van verskuilde agendas,

nou op die wêêreld losgelaat is. 

Die ou bekende gesegde van: ""Al gaan die leuen hoe so snel, die waarheid 

agterhaal hom wel"", sal waarskynlik gouer as later hierdie internasionale 

politieke toneelspel van korrupsie, bedrog en manipulering aan die man bring

 en daarmee saam, ook diéé mense en organisasies binnelands wat daaraan 

deel gehad het. Met die ""begrafnis"" wat in alle waarskynlikheid vir 16 

Desember, (versoeningsdag) aangelêê sal word, sal die verdere lang en 

uitgerekte ""lofgesange"" deur die media, wat ek glo nie sal afneem tot en 
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met die 2014 verkiesing nie, tot vervelens toe as propaganda in kiesers se 

kele afgedruk word met die oog op voorafbeplande verwagtinge! Opnames 

wat lank reeds selektief opgeneem is vir hierdie gebeurtenis, word nou 

afgestof en aangewend om die beplande uitkomste te bewerkstellig deur op 

die emosie en sentiment van die massa beïïnvloedbare stemvee ‘‘n ingreep 

te maak.

Die AVP wil egter weer beklemtoon dat hierdie soort strategie, onder andere 

ook die potensiaal het om sporadiese opwelling van geweld teen blankes tot 

gevolg te hêê, veral onder die jeugdiges wat jarelank blootgestel was aan 

opsweping oor die sogenaamde ""onreg"" van apartheid. 

As daar van die ""onreg"" van apartheid gepraat word, is dit noodsaaklik dat 

die wêêreld weer en opnuut sal kennis neem van die feitlikhede, met ander 

woorde die waarheid en die werklikheid soos wat dit nou, vandag 

waargeneem kan word. Die ""hegte eenheid"" van die swart massa en hulle 

verkreëë voorspoed, is ‘‘n illusie! Hulle is nie net onderling verdeeld, 

werkloos en verarm nie, maar moor mekaar uit en tree presies op soos in 

Afrika waar demokrasie slegs ‘‘n term is wat die Weste moet tevrede hou. 

Verder is elke wet wat deur hulle verander en aangeneem word, ‘‘n 

benadeling van die beskawing in terme van ons eiendom, ons taal, ons skole, 

ons standaarde, ons regstelsel, ons morele en sedelike waardes en standaarde, 

ons land se infrastruktuur, ens. In kort, hierdie pragtige Eerstewêêreldland wat 

die Afrikanervolk onder die seëënende hand van God opgebou het, is in die 

kort tyd van slegs 19 jaar, behalwe vir enkele openbare geriewe, tot in die 

grond verwaarloos en vernietig! Diéé lande wat dus nou saamsing in die 

lofredes van demokratiese wonderwerke in Suid Afrika, se motiewe is uiters 

bedenklik en ernstig onder verdenking.

Laat ons dus paraat wees en plekke van samedromming vermy. Beplan u 

reise noukeurig deur kennis te neem van onrus en versperrings ens. Wees 

kalm maar paraat. Indien u aangeval of bedreig word, verdedig uself, u 

mense en eiendom met beslistheid omdat u die reg daartoe het. Weet dat as 

u gelowig is, die wat by ons is, meer is as die wat by hulle is wat onreg deur 

geweld wil pleeg. Getalle is ‘‘n bate, wapens ‘‘n onontbeerlike, maar sonder 
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God-Drie-Enig, het dit géééén waarde nie en sal ons uitgewis word. Maak 

dus ons Hemelse Vader u wapen en proklameer Psalm 149 deur dit elke 

oggend hardop uit te spreek, en glo dit! 

PSALM 149:

1 HALLELUJA! Sing tot eer van die HERE ’’n nuwe lied, sy lof in die 

vergadering van die gunsgenote! 

2 Laat Israel hom verheug in sy Maker; laat die kinders van Sion juig oor 

hulle Koning! 

3 Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en 

siter. 

4 Want die HERE het ’’n welbehae in sy volk; Hy versier die ootmoediges 

met heil. 

5 Laat die gunsgenote juig in heerlikheid; laat hulle jubel op hul bedde. 

6 Lofverheffinge van God is in hulle keel, en ’’n tweesnydende swaard in 

hulle hand; 

7 om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke; 

8 om hulle konings met kettings te bind en hulle edeles met ysterboeie; 

9 om ’’n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek. ’’n Eer is dit vir 

al sy gunsgenote! Halleluja! 

Danie Varkevisser

LEIER AFRIKANER VOLKSPARTY
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Ongetwijfeld bent u vanochtend de deur uitgegaan op weg naar de

markt of het station, eventueel nog gewapend met een pocketuitgave

van een van de vele boeken die over deze Zuid Afrikaanse ""held""

is geschreven, misschien wel een persoonlijk door hem gesigneerd

exemplaar, de eerste aanbiedingen verschenen al op diverse internet

marktsites en hoopte u een verslaggever van radio of tv tegen te

komen die u zou vragen wat u dacht van het lang verwachte

overlijden van deze man die het laatste bolwerk van de blanke man

in Afrika drastisch veranderde. 

Dan kunt u nog haast snikkend vertellen dat u geschokt was net als

Wim Kwartje Kok, het een zware slag is voor de democratie, of

zoals onze onzichtbare en doortastende premier het uitdrukte, "" het

een gebeurtenis is om stil van te worden "". Wat dat betreft , en

vergeeft u ons, zouden wij willen dat er iedere dag een Mandela zou

overlijden en houdt Rutte zijn mond. Maar ook een kenner van de

internationale politiek Ruud Gullit had het over een groot verlies,

Diederik Samsom zat er ongewild nog wel het dichtste bij door

Mandela een inspirerende strijder te noemen, hetgeen naadloos

aansluit bij orde verstorende acties van Samsom zelf.

Kortom heel ons land buitelde over elkaar heen om maar gehoord en

gezien te worden en de dag is nog niet voorbij, dus zullen de 20

minuten NOS onzin wel helemaal gevuld worden met beelden van

mensen die Mandela de hemel in prijzen, waarbij wij ons afvragen

of indien de Heer een verstandig iemand is, hij de Apartheid al had

afgeschaft. Maar ons land zou ons land niet zijn om gelijk de vlag

halfstok te hangen en Willem Alexander genoot al bij de gedachte

weer even naar Zuid Afrika te kunnen om gelijk op de terugweg

even de ramen van zijn nog steeds niet verkochte villa tegen elkaar

open te zetten zodat het even lekker kan doorluchten.

Maar nu ter zake. Van al deze huilebalken is er praktisch niemand

die om te beginnen Zuid Afrika terdege heeft meegemaakt ten tijde

dat Mandela als veroordeelde terrorist nog zat opgeborgen op
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Robbeneiland. APARTHEID, nooit zullen wij beweren dat dit een

ideale goed te praten situatie was. Maar, en wij hebben dit als

""ervaringsdeskundigen"" al vaak geschreven, in geen enkel land op

het Afrikaanse continent hadden de negers het zo goed als in Zuid

Afrika, waarbij, en wij haasten ons dat te schrijven ""goed

""natuurlijk zeer relatief is. Echter in de omliggende landen, waar

inmiddels vanwege het vertrek van de koloniale bezetters negers het

bewind overnamen, brak er een periode aan van geweld,

stammenoorlogen, corruptie die tot de dag van vandaag voortduren.

En voor diegenen die het Zuid Afrikaanse nieuws goed volgen en

dus niet vertrouwen op wat de links gekleurde vaderlandse MSM

Met uitzondering zo ver wij konden nagaan de Volkskrant van

vandaag ) u voorschotelen, begon de aftakeling van Zuid Afrika al

vanaf het moment dat Mandela president werd en konden de zgn.

Afrikanermoorden beginnen.

De geschiedenis bewijst het en ook deze week weer is het zo ver, nu

in Centraal Afrika waar in dit geval Frankrijk moet ingrijpen om de

rust trachten te herstellen. Natuurlijk niet geheel zonder (

economische) eigenbelangen.

Even terug naar Mandela : Hij kwam uiteraard niet zo maar in de

gevangenis terecht. Mandela was de aanvoerder van de UmKhonto

Weizwe groep, de terroristische tal van het ANC dat tot op de dag

van vandaag Z. Afrika bestuurt middels de corrupte president Zuma.

Toen Mandela veroordeeld werd gaf hij toe deel genomen te hebben

aan 156 gevallen van geweld welke aanslagen met explosieven o.a.

in het spoorwegstation van Johannesburg. Als gevolg hiervan

vonden talloze onschuldige mannen, vrouwen en kinderen de dood.

Zelfs Amnesty International weigerde zijn zaak te verdedigen !

Eenmaal aan het bewind kocht Mandela voor miljarden wapens,

zoals b.v. 28 straaljagers JAS 39 van de Zweedse fabrikant SAAB

àà $ 65 per stuk. Dat was niet genoeg want in 1999 werd er voor 3.8

miljard dollar aan ander wapentuig aangeschaft, waarbij de eerste

corruptie beschuldigingen tegen Mandela werden geuit. Het doel
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van deze aankopen was o.a. om een invasie te starten op het eiland

Madagaskar. Mandela was een grote vriend van talloze Afrikaanse

dictatoren zoals de Nigeriaan generaal Sachi Sani Ababcha . Voorts

was de Libische dictator Ghadaffi een intieme vriend van Mandela

net als president Suharto van Indonesiëë, die het ANC een donatie

deed van 60 miljoen dollar.

De Apartheid was een slechte UITEINDELIJKKE oplossing, maar

de (mis)daden van Mandela goed te praten onder het voorwendsel

dat het hier om een gerechtvaardigde vrijheidsstrijd ging zoals de

alles met de mantel van hypocrisie toedekkende politiek, de MSM

en haar volgers dat trachten vol te houden zou wel zeer eenvoudig zijn.

Uiteindelijk zou het Mandela zelf zijn, die toegaf dat zijn leven en

daden verre van vlekkeloos waren, maar dat laatste vinden wij niet

terug bij de vele krokodillentranen huilende selfkickers die vandaag

weer eens trachten op een zeer doorzichtige en goedkope wijze mee

te liften op het overlijden van Mandela.

Er is geen koe gekleurd of er zit wel een vlekje aan en dat geldt voor

iedereen
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Extreemrechtse Voorpost:

‘‘Mandela was een terrorist’’ 
• vrijdag 06 december 2013, 12u37 

• Auteur: Michaël Temmerman 

Niet iedereen heeft even lovende woorden over voor de overleden

Nelson Mandela. Zo verwijst de extreemrechtse organisatie

Voorpost naar de oud-president van Zuid-Afrika als ‘‘een terrorist’’. 

‘‘Het heet dat er van de doden niets dan goeds mag verteld

worden’’, staat op de site van Voorpost te lezen. ‘‘Maar onze

ervaring leert dat dat principe inzake Zuid-Afrika nogal sterk

afhankelijk is van de huidskleur van de dode. Eugèène

Terre’’Blanche, die in 2010 vermoord werd en dus niéét het

genoegen had dood te gaan van ouderdom, kon niet genoeg worden

besmeurd, terwijl Nelson Mandela niet genoeg de hemel in geprezen

kan worden.’’

‘‘Verantwoordelijk voor honderden doden’’

Voorpost noemt Nelson Mandela ‘‘een terrorist’’. ‘‘We weten dat de

door hem opgerichte organisatie Umkhonto we Sizwe (Speer van de

Natie, red.) verantwoordelijk is voor honderden burgerdoden. Door

aanslagen op burgerdoelwitten, maar ook door standrechterlijke

executies in de detentiekampen die ANC erop nahield.’’

De extreemrechts organisatie vindt het dan ook absurd om te zeggen

dat het beleid van Mandela en zijn partij ‘‘succesvol was’’. ‘‘De

geschiedenis zal helaas niet over hem oordelen - die geschiedenis

wordt immers geschreven door de overwinnaars - maar alleen al het

feit dat in zijn Zuid-Afrika dagelijks mensen vermoord worden om

hun huidskleur is voor ons voldoende reden om geen goed woord te

spreken over Mandela.’’
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Mandela eindelijk Dood
Geplaatst op 6 december 2013 

Hij had in 1964 al opgehangen moeten worden

Winnie en Nelson Mandela en de Jood Yossel Mashel (Joe) Slovo.

Eindelijk is de communistische terrorist Nelson Mandela dood. Niet

dat hiermee de ellende in Zuid Afrika voorbij is, maar het werd tijd.

Mandela werd in 1963 gearresteerd op de boerderij van de Jood

Arthur Goldreich, samen met een aantal andere Marxistische Joden.

Al deze mensen waren actief in de Umkhonto we Sizwe (Speer van

de Natie), de terreur-vleugel van het ANC. In plaats van de strop

kreeg Mandela een gevangenisstraf

In 1985 bood president Botha aan hem vrij te laten als hij gebruik

van geweld zou afzweren. Mandela accepteerde dat aanbod niet, en
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bleef liever in de gevangenis, om zo de wereldwijde publieke opinie

tegen de Zuid-Afrikaanse regering te kunnen blijven manipuleren.

Winnie Mandela zei in 1986: ""Wij zullen dit land bevrijden met

onze lucifersdoosjes en onze halskettingen.""

Een vast patroon bij communistische organisaties is dat ze geweld

en terreur gebruiken om de onderklasse te radicaliseren en uit angst

zich bij hen te voegen. Deze onderklasse wordt dan alle rijkdom van

de rijkere klassen beloofd. Ook in Zuid-Afrika ging het op deze

manier. Het voornaamste doelwit van de aanslagen van het ANC

waren zwarte mensen die met de blanken ""samenwerkten"", zoals

politie-agenten, of iedereen met een gewone baan. Deze mensen

werden vaak levend in brand gestoken met een autoband om hun

nek, het zogenaamde ""necklacing"". Vooral Winnie Mandela werd

hier bekend om. Het meeste nieuws dat het beeld van de Mandela’’s

als lieve mensenrechtenactivisten en halfgoden tegenspreekt wordt

gecensureerd, maar dit oude artikel van Trouw kunnen we nog

lezen.

Ook na zijn vrijlating bleef Mandela de terroristische communist die

hij altijd was. In het bovenstaande filmpje roept hij op tot het doden

van de Boeren. Samen met de Jood naast hem en de Zoeloes om

hem heen maakt hij de Communistische groet.
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Apartheid
Apartheid was niet ideaal, maar het was de beste oplossing voor een

multiraciale staat als Zuid-Afrika. Ieder volk had zijn eigen

thuisland, waar ze een eigen binnenlands beleid konden voeren. De

kern van het Apartheidsbeleid was gescheiden ontwikkeling. In

1950 zei minister-president Hendrik Verwoerd over Apartheid: 

""De huidige overheid neemt de positie in dat het anderen hetzelfde

gunt als ze voor zichzelf wenst. Het gelooft in autonomie over haar

eigen gebied, net zoals het in de autonomie van de Bantu over hun

gebied

gelooft.""

Mensen die beweren dat Israël een ""apartheidsbeleid"" hanteert ten

aanzien van de Palestijnen en daarmee dus net zo ""slecht"" is als
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Zuid-Afrika was, snappen Apartheid niet. Apartheid betekent

gescheiden leven als volken in een eigen thuisland en gescheiden als

volk ontwikkelen. Daar is niets slechts aan en daar komen geen

fosforaanvallen op kinderen bij te pas.

Onder Apartheid was Zuid-Afrika het modernste en meest

welvarende land van Afrika. De negers hadden het niet slecht, ze

hadden werk, te eten, medische zorg in goede ziekenhuizen en ze

konden veilig over straat. In de 20 jaar na het einde van Apartheid is

alles verslechterd. De gemiddelde levensverwachting was 61,55 jaar

in 1991, vandaag is het 52,62. Iedere dag worden er 50 mensen

vermoord. Meer dan 10% van de bevolking heeft AIDS. Ieder jaar

worden er ongeveer een half miljoen mensen verkracht, onder wie

veel kinderen, zelfs baby’’s.

En toch beweert men dat Apartheid ""slecht"" was en Mandela

""goed"". We hadden het kunnen zien aankomen. Ieder land dat

wordt overgeleverd aan negers vertoont dezelfde ontwikkelingen.

Dit kunnen we de neger niet kwalijk nemen, zo is de neger nu

eenmaal. Wij moeten zelf niet zo onnozel zijn om te geloven dat

ieder mens en ieder ras gelijk is.

Het Lijden van de Boeren
Iedere oprechte Nederlander, Duitser, Belg of Fransman voelt een

diepe band met de Zuid-Afrikaanse Boeren. Een volk dat ons bloed

deelt en dat is verraden door onze overheden. Een volk dat niets wil

dan in vrede en zelfbestuur leven op hun land. Een buitengewoon

moedig en strijdbaar volk, dat in de eerste Vrijheidsoorlog de

Britten heeft verslagen en in de tweede hen zeer veel schade heeft

toegebracht. Het Britse Rijk was toen, onder Disraeli, een Joodse

onderneming, net als het later tijdens de Wereldoorlogen en ook nu

onder de Jood Cameron nog steeds een Joodse onderneming is. Het

ging de Joden om de diamant en goudmijnen van Transvaal. Deze

zijn nu allen in Joodse handen.
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In 1948 lukte het de Boeren om via de democratische weg weer aan

de macht te komen. Deze macht wilden ze niet misbruiken, nee,

integendeel. Daarom ook Apartheid, zelfbestuur voor ieder volk. De

Communistische Joden en pers Joden demoniseerden dit systeem,

wat uiteindelijk leidde tot de val hiervan.

Zoals al duidelijk werd uit het liedje dat Mandela hierboven zong,

heeft het ANC een speciale haat tegen de Boer. Vele Boeren en

andere blanken zijn reeds vermoord, vaak op de meest gruwelijke

manieren denkbaar. Google maar eens naar ""plaasmoorden"". Dit

zijn moorden waarover je zelden iets hoort. De neger communisten

doen er alles aan om zo snel mogelijk het productieve deel van het

land te vernietigen.

Conclusie
Mandela was geen vrijheidsstrijder, en zeker niet de nobele wijze

man die de media u voorstelt. Hij was een communistische terrorist,

een Joodse agent, die Zuid-Afrika in de afgrond heeft geholpen.

Communisme is geen legitieme politieke ideologie. Het is een plan

om de onderste lagen, of het nu Russische fabrieksarbeiders of Zuid-

Afrikaanse negers zijn, op te jutten en de mensen die meer hebben

dan zij te vermoorden. Altijd, op de voorgrond of achter de

schermen, is communisme een Joodse beweging.

Wilt u iets leren over een echte Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder,

lees dan over Robey Leibbrandt. Als u op deze link naar beneden

scrolt kunt u ook een worddocument van zijn boek ""Geen

Genade"" downloaden (in het Afrikaans). Ik ben erin beginnen en ik

moet zeggen dat Leibbrandt enkele erg gezonde ideeëën had!

Lees ook dit eerdere artikel over Zuid-Afrika.
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Communisme en Kapitalisme:

twee zijden van dezelfde munt
Geplaatst op 24 augustus 2012 door professor 

Het communisme en het kapitalisme hebben in hun extreemste

vormen veel met elkaar gemeen. Beiden hebben ze aanhangers die

heilig geloven dat het de enige weg is naar een rechtvaardige en

gelukkige maatschappij. Beide ideologieëën lijken in theorie wel

aardig, maar beiden gaan uit van valse assumpties en beiden leiden

tot bittere armoede, onrecht en vele doden. En beide systemen zijn

manieren waarmee de Joden gezonde en welvarende maatschappijen

verwoesten en volkeren uitmelken.

Valse assumpties en Nadelen

Kapitalisme

Het kapitalisme gaat er van uit dat mensen altijd rationele keuzes

maken wanneer ze besluiten te lenen, te sparen of om producten te

kopen. In feite is dat niet zo. De meerderheid zal zich laten leiden

door emoties en impulsen.

Ook gaat het kapitalisme ervan uit dat vraag en aanbod optimaal op

elkaar zijn afgestemd. Dit principe wordt in praktijk vaak verstoord

doordat een een kleine groep van aanbieders een monopolie heeft of

doordat er te weinig aanbod is van een noodzakelijk goed.

Het kapitalisme meet het succes van de mensen in geld. Hoe meer

waarde je toevoegt, hoe meer nut je blijkbaar hebt voor de

samenleving. Maar, is een pooier die arme meisjes uitbuit nu echt

nuttiger dan de vrijwilliger die werkt in de opvang van zulke

meisjes, omdat die pooier meer verdient?

Het kapitalisme overspoelt consumenten met producten en diensten

die een negatieve invloed hebben op de gezondheid van het volk en
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die tegelijk de balans met de natuur ernstig verstoort, maar het heeft

geen keus, de economie moet blijven groeien.

Het kapitalisme streeft naar een globale, vrije markt. Hierdoor

ontstaat afpersing van werknemers in derde wereldlanden zonder

goede arbeidswetgeving en werkeloosheid in de ""rijke"" landen.

Winst voor de aandeelhouders en bonussen voor het management

worden als belangrijker gezien dan de banen van de mensen die een

bedrijf werkelijk draaiend houden -mensen die gezinnen

onderhouden, mensen waarop de stabiliteit van het land rust.

In feite ligt bij extreem kapitalisme de macht in handen van een paar

rijke families. Families die ervoor zorgen dat de politiek in hun

belang werkt. Deze mensen maken zich druk voor het brengen van

""democratie"" in andere landen, omdat democratische politici

makkelijker omgekocht kunnen worden. Hierdoor zijn de meeste

zogenaamde democratieëën feitelijk plutocratieëën.

Communisme

Communisme streeft eerst naar revolutie: Het omverwerpen van de

orde in de samenleving. Dit is de eerste fase, waarin de bourgeoisie

wordt vermoord of anderszins weggestopt. Daarom werken de

plannen van de communistische bovenbazen het best in landen met

een grote, laag opgeleide massa. Deze massa is hier relatief

eenvoudig voor te porren, hen wordt een betere toekomst beloofd.

Deze massa ontbreekt het vervolgens aan leiders om zich tegen de

communistische commissarissen te weren. Dan begint de tweede

fase. Het proletariaat wordt slaaf van de partij. En wie het niet zint

wordt vermoord of naar een veraf gelegen werkkamp gestuurd.
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Een Communistisch werkkamp

Wanneer mensen niet beloond worden voor hun werk doen de

meesten hun best niet. De kwantiteit is belangrijker dan de kwaliteit.

In plaats van 1000 kilo kleine spijkers maakt men een grote, 1000

kilo zware, en nutteloze spijker. De bazen in dit communistische

systeem hebben macht over leven en dood, zogenaamd in het belang

van het volk.

Communisme en Kapitalisme,

een Tragedie
Rusland is een bekend voorbeeld van een land dat ontzettend

geleden heeft onder eerst het communisme en later het kapitalisme;

Joodse commissarissen lieten miljoenen verhongeren, executeerden

miljoenen, stopten miljoenen weg in kampen en hitsten het leger op

tot een gruwelijke verkrachting en verwoesting van Oost- en

Centraal Europa. Toen alle communistische ellende voorbij was

namen enkele Joodse schurken alle natuurlijke rijkdommen van het

land voor weggeefprijzen van corrupte politici over.

Laten we nu eens kijken naar een ander land dat ook slachtoffer

werd van kapitalisme en communisme. We zullen zien dat ook

hier de drijvende kracht achter het communistische gevaar één

achter het gevaar van het grote kapitaal bestond uit Joden.
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Zuid-Afrika
Juist, Zuid-Afrika, het land van de boeren, onze broeders en zusters

die Nederland zo hard heeft laten vallen. Jan van Riebeeck landde in

1652 op de kaap en sindsdien wonen er blanke Afrikaners, de

Boeren. Toen Napoleon ons in Europa bezig hield zagen de

Engelsen hun kans schoon en pikten de kaapkolonie in. De Boeren

hadden het niet zo op die Engelsen en trokken daarom naar het

noorden, naar het gebied rond het huidige Johannesburg, om daar

onafhankelijk verder te leven, in hun eigen staat. Ze bouwden daar

letterlijk alles vanuit de grond op en hielden tegelijk de wilde dieren

en vijandige stammen van hun af.

Maar, de vrijheid was van korte duur. Er werd goud gevonden en

later ook diamanten. Dit zorgde voor een enorme toestroom van

immigranten. En waar er geld te verdienen is zonder dat er hard voor

gewerkt hoeft te worden, komt de Jood al snel kijken

De Joden roken geld, en zaaiden dood en verderf

De Joodse Barney Barnato was het hoofd van een grote Zuid-

Afrikaanse goud- en diamantenhandel. Hij bundelde zijn krachten

met Cecil Rhodes, die de Rothschild familie achter zich had, en

samen leidden ze het machtige De Beers, die toen 90% van de

wereldproductie van diamanten onder controle had. Later kwam het

De Beers diamanten kartel onder de Joodse Oppenheimer familie,

die ook de Ango-American Corporation (goudmijnen) in bezit heeft.

Deze familie heeft ook controle over een groot deel van de Zuid-
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Afrikaanse media. Om te illustreren wat voor een ultra-kapitalisten

het zijn; het huidige familiehoofd Nicky Oppenheimer is de enige

persoon die toestemming heeft om binnen de City of Londen per

helicopter te reizen.

Enfin, eind 19de eeuw was Barnato de Jood aan de top, samen met

Afred Beit, een Joodse speculant met sterke banden met de

Rothschilds en de Joodse Dresdner Bank (in handen van de

overgedoopte Von Kaskel’’s).

Vier van de zes grootste mijnbedrijven uit Zuid-Afrika waren in

handen van de besneden broeders.

De Jameson Raid en de Tweede

Boerenoorlog

In 1895 probeerde een kleine Britse groep, gefinancierd door de

Joden, de Boerenrepubliek over te nemen. Dat mislukte faliekant.

De Joodse miljonair Lionel Philips (Joden hebben er een handje van

om zichzelf aristocratisch-klinkende namen te geven) werd bijna

opgehangen maar kon weg komen met een boete. Later werd hij in

Engeland geridderd en kreeg hij tijdens de Eerste Wereldoorlog een

hoge post op het ministerie van munitie.

Helaas, ook toen lieten de Joden niemand met rust die in vrijheid

wilde leven. Vier jaar later had het Joodse grootkapitaal de Britten

zo ver gekregen nogmaals oorlog te voeren. Met bijna een half

miljoen soldaten vochten ze tegen 88 duizend Boeren. Hoewel de

Boeren ontzettend in de minderheid waren beten ze goed van zich

af. Toen de Britten zagen dat ze tegen de mannen niet konden

winnen begonnen ze maar tegen vrouwen en kinderen te vechten.

Net zoals de ze later in de Tweede Wereldoorlog zouden doen met

hun bombardementen. De vrouwen en kinderen van de boeren

werden in concentratiekampen gezet waar er tienduizenden zijn

omgekomen van de honger en de tyfus. De latere Engelse premier

en oorlogsmisdadiger Winston Churchill zei hierover het volgende:

""Er is maar een manier om het verzet van de Boeren te breken: de
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zwaarste onderdrukking. In andere woorden, we moeten de ouders

doden om de kinderen respect voor ons bij te brengen.""

""YYwe moeten de ouders doden om de kinderen respect voor ons

bij te brengen.""

In de landen waar de Joden controle hadden over de media werden

deze verhalen in de doofpot gestopt en werden er geruchten over de

gruweldaden van Boeren tegen Britse soldaten gepubliceerd.

Apartheid
In 1902 werd het thuisland van de Boeren samengevoegd met de

Britse kaapkolonie. In 1961 wist gelukkig een kleine meerderheid

(52%) te stemmen voor onafhankelijkheid. Helaas verdwenen

daarmee nog niet de Joden uit het land.

Omdat Zuid-Afrika in 1961 nog steeds een onnatuurlijk

samengevoegd land vormde had men het systeem van Apartheid.

Een systeem dat ontzettend gedemoniseerd werd door de

internationale media en waarover nog steeds heel veel onbegrip

bestaat. Het was in feite een compromis, met als doel ieder volk

uiteindelijk een eigen land met zelfbestuur te geven.

In die tijd was er een grote meerderheid die relatief arm en laag

opgeleid was. Een voedingsbodem waarop Joodse communisten

en hun zwarte maatjes konden floreren.
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Joden

Om een illustratie te geven hoe sterk de Joodse invloed was in de

communistisch-terroristische beweging kijken we naar het Rivonia

proces waarin terroristen van de ANC terecht stonden. 6 van de 13

verdachten waren Joden, hun verdediging was ook Joods. Daarnaast

waren er nog talloze andere Joodse terroristen actief in Zuid-Afrika,

o.a. Ronnie Kasrils, Joe Slovo en Gil Marcus, de huidige president

van de centrale bank van Zuid-Afrika.

ANC

Wanneer je aan de ANC denkt, denk je vast aan Nelson Mandela,

die lieve oude man die zo graag vrede wilde. Schijn bedriegt, hij is

een wolf in schaapskleren. De ANC was en is nog steeds een

terroristische organisatie en Mandela een terrorist en moordenaar.

Ook tijdens de jaren van de apartheidsregering vertegenwoordigde

de ANC geen meerderheid van de zwarte bevolking. De ANC was

de meest extreme stroming en verkreeg als zodanig de meeste

aandacht van de media. Net zoals Al Qaida en andere terroristische

organisaties gebruikten zij veel geweld. Dat leidde tot reacties van

de politie, die de orde wilde handhaven en die reacties leidden weer

tot steun voor de ANC onder de bevolking. Een beproefde methode.

De ANC richtte het meeste geweld tegen de zwarte bevolking, tegen

zwarte politieagenten, tegen zwarte leraren, tegen zwarte

ambtenaren, tegen iedere zwarte die met de regering samenwerkte.

Ze wilden de gematigde zwarte leiders intimideren, vele winkels en

bedrijven van vreedzame zwarte mensen gingen in vlammen op. De

vrouw van Nelson Mandela, Winnie Mandela riep op tot

""necklacing"" van hun tegenstanders. Enkele pezen van het

slachtoffer werden doorgesneden zodat hij niet kon wegrennen, dan

werd een met benzine overgoten autoband om zijn nek gelegd en in
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brand gestoken. Terwijl hij afbrandt wordt de arme leraar of

winkelier geschopt en springen er mensen op zijn hoofd.

Dit is wat de ANC met gematigde zwarten deed.

De beelden hiervan zijn heel erg schokkend. Onderaan deze pagina

staat een link naar een documentaire over de ANC uit de jaren ’’80.

Laat het duidelijk zijn dat de ANC veel meer zwarte levens op

zijn geweten heeft dan het apartheidsbewind.

Wat misschien nog wel schokkender is, is dat de internationale

gemeenschap, Nederland en Belgiëë voorop, deze terreurbeweging

openlijk steunden.

Mensen als Mandela en bisschop Desmond Tutu, die opriep tot een

internationale boycott om het land in een economische crisis te

storten, ontvingen later zelfs vredesprijzen.

Communisten zijn niet geïïnteresseerd in het verbeteren van de

levens van anderen. Het enige dat voor ze telt is het verkrijgen van

macht.
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Regenbooghel

De Joodse droom werd werkelijkheid in 1994 met de zogenaamde

regenboognatie. Volken met van totaal verschillende achtergronden

worden gedwongen samen te leven. Overal in Afrika zijn er

burgeroorlogen vanwege de door Europeanen getrokken grenzen die

verschillende volken in een land plaatsten en in Zuid-Afrika zou

het opeens goed moeten gaan?

Zuid-Afrika is nu een gigantische hel met de meeste Aids patiëënten

ter wereld (zowat 6 miljoen), gigantisch veel verkrachingen BB-

iedere 26 seconder wordt er een vrouw verkrachtBB, moorden,

geweldadige berovingen en andere misdaden. Ook wordt het

verkrachten van baby’’s steeds populairder omdat veel mensen

geloven dat je zo van AIDS kan genezen. Verder zijn de al bijzonder

verontrustende statistieken nog aan de lage kant omdat er vaak geen

aangifte wordt gedaan.

25% van de arbeidsgeschikte bevolking is werkeloos, een grote

toename vergeleken met de jaren voor 1994. Onder aan dit artikel

kun je filmpje zien waarin een werkloze zwarte man zegt dat er

vroeger veel meer werk was. Feit is dat de levensstandaard van de

zwarte bevolking onder apartheid de hoogste was in heel Afrika. Er

was orde, recht en werk.

Blanke boeren zijn disproportioneel vaak slachtoffer van geweld.

Op dit moment worden ze vermoord op een tempo van ongeveer

twee per dag. 10% van de blanke boeren is in de afgelopen paar jaar

vermoord en het wordt ieder jaar erger. Het doel van de

communistische ANC is de Boeren allemaal uit te roeien. Ze maken

daar geen geheim van, veel zwarten en Joden uit de ANC zingen

regelmatig het lied ""Skiet de Boer"", en dat draagt bij aan de

geweldadige cultuur die nu in dat land heerst.

Inmiddels zijn de Boeren, die trouwens al langer in hun gebieden in

Zuid-Afrika wonen dan de Zoeloes, zo in het nauw gedreven dat er

voor praten en verzoening geen plaats meer is. De enige weg is
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weerstand. De situatie van vandaag vertoond veel overeenkomsten

met die van een eeuw geleden. Eerst stuurden de Joodse

kapitalisten Engelse soldaten, nu sturen de Joodse communisten

zwarte bendes.

Een ander systeem
Communisme en extreem kapitalisme zijn allebei slecht voor de

landen en volken die ze willen overheersen. Het is tijd voor een

derde stroming, die het belang van de mensen, van het land en van

de natuur voorop stelt, een stroming zonder alsmaar hogere winsten

en nieuwe producten en zonder psychopate commissarissen. Een

systeem dat volken in vrijheid laat leven in hun eigen land.
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